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ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 
เรื่อง 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต หลักสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566  
ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 

ตามที่ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2566 (TCAS66) รอบที่ 3 โดยมี ทปอ. 
เป็นหน่วยกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ และก าหนดเทียบให้ กสพท เสมือนเป็น 1 มหาวิทยาลัยที่มี 61  สาขาวิชา 
ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่ร่วมการคัดเลือกกับ กสพท ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ของ กสพท เข้าสอบ 
TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท ) และวิชาสามัญกับ ทปอ. ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ กสพท ได้รับมอบอ านาจจากคณะ/วิทยาลัย/
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน คณะ/ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะ
เภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน  ในการด าเนินการคัดเลือกผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 

1.  คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ 
1.1  เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่

ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ  
1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรหรือก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566   
       ส าหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ต้องส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือ

เทียบเท่า เท่านั้น  
1.3  เป็นผู้มีสัญชาติไทย ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชนที่เข้าร่วมกับ กสพท   
1.4  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทาง

ราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของโครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้า
ศึกษาในสถาบันเอกชน 

1.5  ในปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ ในหลักสูตร  
1.5.1 แพทยศาสตรบัณฑิต ส าหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
1.5.2 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ส าหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
1.5.3 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ส าหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
1.5.4 เภสัชศาสตรบัณฑิต ส าหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 25 เมษายน 2566 
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1.6  ไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออก

จากการศึกษา โดยได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาก่อนวันที่ 10 กันยายน 2565 และผู้ที่คาดว่า
จะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2565   

       (ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึง ผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนใน
รายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปแม้จะได้    
ลาพัก/ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว) 

1.7  ไม่เป็นผู ้ที ่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ ์เข้าศึกษา ในสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)  ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
หรือในรอบที่ 2 โควตา (Quota)   

1.8  ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์
หรือสัตวแพทย์หรือเภสัชกร ตามแนวทางคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ กสพท 
(ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th)  

1.9  ส าหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหารหรือ
นักศึกษาแพทย์ ตามที่ทางวิทยาลัยฯ ก าหนด ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ ได้ที่ www.pcm.ac.th  

1.10 ส าหรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใหดู้รายละเอียดทางเว็บไซต์ ได้ที่ https://veterinary.cra.ac.th 

 
 

2.  ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 
2.1   สมัครสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ทาง
อินเทอร์เน็ต  

         รายละเอียดตามประกาศฯ ฉบับที่ 2 

วันที่ 1 – 20 กันยายน 2565  

2.2   ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ หลังจากวันที่ช าระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน  
หากพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ท าการแก้ไขก่อนเวลา 
16.00 น.ของวันที่ 30 กันยายน 2565 

2.3   ผู้สมัครยื่นค าร้องอุทธรณ์ในกรณีที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) โดย กสพท ขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์เฉพาะกรณีที่ เกิดความ
คลาดเคลื่อนจากระบบการรับสมัครสอบของ กสพท 

ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงเวลา 16.00 น.ของ
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 

2.4   สอบ TPAT 1 ด้วยกระดาษ (PBT)จัดสอบโดย กสพท วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 
2.5   สมัครสอบ A-Level (9 วิชาสามัญ) และช าระเงินค่า

สมัครสอบ A-Level (9 วิชาสามัญ) จัดสอบโดย ทปอ.  
       ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้าสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่

ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

สอบวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 
ติดตามประกาศของ ทปอ. 
 
 
 

http://www.pcm/
https://veterinary.cra.ac.th/
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กิจกรรม วัน เดือน ปี 
2.6   กสพท ประกาศคะแนนสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ 

กสพท) 
ประมาณวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2566  

2.7   ผู้เข้าสอบยื่นค าร้องขอตรวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะ 
โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบคะแนน 

ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2566 จนถึงเวลา 12.00 น.
ของวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2566 
 

2.8  สมัครและช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ TCAS66 ตาม
จ านวนสาขาวิชาที่เลือก โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้
ตามที่ ทปอ. ก าหนดไม่เกิน 10 สาขาวิชา (ศึกษาข้อมูล
สาขาวิชาของ กสพท ที ่จะเลือกได้ ในข้อ 3 ของ
ประกาศฉบับนี้) 

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 
ติดตามประกาศของ ทปอ. 

2.9  ทปอ.ประกาศผลการคัดเลอืกรอบที่ 3 คร้ังที่ 1 วันที่ 20  พฤษภาคม 2566 
ติดตามประกาศของ ทปอ. 

2.10 ผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน
ระบบ TCAS 66 

วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 
ติดตามประกาศของ ทปอ. 

2.11 ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 
ติดตามประกาศของ ทปอ. 

2.12 สถาบันสอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในรอบที่ 3  

       ทั้งนี้ผู้สมัครต้องด าเนินการตามที่สถาบันก าหนดโดย
เคร่งครัด หากไม่ด าเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์
เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการประกาศรายชื่อ 

วันที่ 29  พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566  

2.13 กสพท ส่งรายชื ่อ ผู ้ผ ่านการสอบสัมภาษณ์และ
ตรวจสุขภาพเข้าระบบ TCAS66 

วันที่  5 มิถุนายน 2566  

2.14  สถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท ประกาศรายชื่อผู้ยนืยันสิทธิ์
เข้าศึกษา 

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 

 

        หมายเหตุ  ตารางกิจกรรมตามประกาศนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขอให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก 
                      ติดตามประกาศบนเว็บไซต์ของ ทปอ. และ กสพท อย่างสม่ าเสมอ 
3. ข้อมูลสาขาวิชาของ กสพท ประกอบการพิจารณาสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS66   

รอบที่ 3 (ของคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชาแพทยศาสตร์ คณะ/ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
และคณะเภสัชศาสตร์ ที่เข้าร่วมการคัดเลือกกับ กสพท 

 

คณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา และสถาบัน เว็บไซต์ จ านวนรับ
โดยประมาณ* 

1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น www.md.kku.ac.th  20 
2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  admission.md.chula.ac.th 176 
3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรม 
   แพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

admission.md.chula.ac.th 30 

http://www.md/


 

การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผูก้ระท าจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

 

(หน้าท่ี 4 จาก 8) 

คณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา และสถาบัน เว็บไซต์ จ านวนรับ
โดยประมาณ* 

4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  www.med.cmu.ac.th  28 
5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  www.med.tu.ac.th  65 
6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร  www.med.nu.ac.th  30 
7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  
   มหาวิทยาลยัมหิดล  

med.mahidol.ac.th  94 

8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     
    มหาวิทยาลยัมหิดล  

www.si.mahidol.ac.th  192 

9  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยรังสิต   
    (โรงพยาบาลราชวิถี) (สถาบนัเอกชน) 

www.rsu.ac.th/medicine 40 

10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
     (โรงพยาบาลเลิดสนิ) (สถาบันเอกชน) 

www.rsu.ac.th/medicine 13 

11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
     (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) (สถาบนัเอกชน) 

www.rsu.ac.th/medicine 13 

12 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  www.med.swu.ac.th  145 
13 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  www.medaf.psu.ac.th  40 
14 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

www.vajira.ac.th  50 

15 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช-โรงพยาบาลตากสิน 
ส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 

www.vajira.ac.th 20 

16 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า** เพศชาย www.pcm.ac.th 60 
17 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า** เพศหญิง www.pcm.ac.th  40 
18 ส านักวิชาแพทยศาสตร์  
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/ 12 

19 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา www.med.buu.ac.th 32 
20 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.admission.mfu.ac.th 16 
21 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
    (สถาบนัเอกชน) 

www.siam.edu 15 

22 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
    (สถาบนัเอกชน) 

https://www.western.ac.th 10 

23 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  www.dent.chula.ac.th  60 
24 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  www.dt.mahidol.ac.th  80 
25 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  www.dent.cmu.ac.th  15 
26 คณะทันตแพทยศาสตร์    
    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

www.dent.psu.ac.th  10 

27 คณะทันตแพทยศาสตร์  
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

http://dent.swu.ac.th  40 

28 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.dentistry.kku.ac.th  15 
29 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.dentistry.tu.ac.th  30 

http://www.med/
http://www.med/
http://www.med/
http://www.si/
http://www.rsu/
http://www.rsu/
http://www.rsu/
http://www.med/
http://www.medaf/
http://www.vajira/
http://www.vajira/
http://www.pcm/
http://www.pcm/
http://sutgateway/
https://ptwebmail.mahidol.ac.th/owa/redir.aspx?C=Zap5AFF0Guxx596i39klM-IsFMmnCgL6VZQ39x3cQPNCDcunxL3UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.med.buu.ac.th
http://www.admission/
http://www.siam.edu/
https://www/
http://www.dent/
http://www.dt/
http://www.dent/
http://www.dent/
http://dent/
http://www.dentistry/
http://www.dentistry/


 

การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผูก้ระท าจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

 

(หน้าท่ี 5 จาก 8) 

คณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา และสถาบัน เว็บไซต์ จ านวนรับ
โดยประมาณ* 

30 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.dent.nu.ac.th 40 
31 ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร ์ 
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/ 10 

32 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
    (สถาบนัเอกชน) 

www.nation.ac.th 15 

33 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
    (สถาบนัเอกชน) 

https://western.ac.th 15 

34 วิทยาลัยทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  
    (สถาบนัเอกชน) 

http://www.rsu.ac.th/dental 60 

35 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.vet.chula.ac.th  105 
36 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.vet.ku.ac.th 35 
37 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.vet.kku.ac.th  12 
38 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.vet.cmu.ac.th  20 
39 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.vs.mahidol.ac.th  35 
40 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์    
     วิทยาลัยวทิยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  

https://veterinary.cra.ac.th 10 

41 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร (สถาบนัเอกชน) 

www.vet.mut.ac.th  10 

42 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม www.vet.msu.ac.th 10 
43 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 

https://vet.rmutto.ac.th 20 

44 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

vet.rmutsv.ac.th 10 

45 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.vet.psu.ac.th 10 

46 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น https://western.ac.th 10 
47 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     (สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 

www.pharm.chula.ac.th  75 

48 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     (สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ) 

www.pharm.chula.ac.th 85 

49 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.pharmacy.mahidol.ac.th 90 
50 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.pharmacy.cmu.ac.th 75 
51 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
     (สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 

pharmacy.swu.ac.th 20 

52 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
     (สาขาวชิาเภสชักรรมอุตสาหการ) 

pharmacy.swu.ac.th 20 

53 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.pharm.tu.ac.th 30 
 

http://www.dent/
http://sutgateway/
http://www.nation/
https://western/
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http://www.vet/
http://www.vet/
http://www.vet/
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http://www.vs/
https://veterinary.cra/
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http://www.vet/
https://vet/
http://www.vet.psu.ac.th/
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http://www.pharm/
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http://www.pharmacy/
http://www.pharm/


 

การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผูก้ระท าจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

 

(หน้าท่ี 6 จาก 8) 

คณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา และสถาบัน เว็บไซต์ จ านวนรับ
โดยประมาณ* 

54 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    (สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 

www.pharmacy.msu.ac.th 10 

55 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา pharm.buu.ac.th 10 
56 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (สถาบันเอกชน) 
    (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 

pharmacy.siam.edu  20 

57 คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ     
    (สถาบนัเอกชน) 

www.hcu.ac.th/faculty-of-pharmacy 15 

58 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัพายพั (สถาบนัเอกชน) 
    (สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 

pharmacy.payap.ac.th 10 

59 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี
    (สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 

www.phar.ubu.ac.th 10 

60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
    (สาขาวชิาเภสชักรรมอุตสาหการ) 

www.pharmacy.psu.ac.th/th/ 10 

61 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
    (สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 

www.pharmacy.psu.ac.th/th/ 10 

รวมจ านวนรับทั้งสิ้น  2,308 
 

    * ข้อมูล ณ วันที่ 2   สิงหาคม พ.ศ. 2565 จ านวนรับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
    ** ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www.pcm.ac.th 
 
4.  เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ   
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท ก าหนด  เข้าสอบวิชาสามัญที่จัดสอบ โดย ทปอ. และวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย 

กสพท โดยน าคะแนนมาใช้ในการประมวลผลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
 

วิชาที่ใช้ในการประมวลผล ชื่อวิชา น้ าหนักคะแนน เงื่อนไข 

A-Level (9 วิชาสามัญ) 
70% 
จัดสอบโดย ทปอ. 
 

1. วิทยาศาสตร์  
   (คิดคะแนนรวมของฟิสิกส์ เคมี     
   และชีววทิยา) 

40 % -  ต้องได้คะแนนไมน่้อยกว่า 
    30 % ของคะแนนเต็ม 
    ในแต่ละวชิา 
-  ใช้คะแนนสอบ A-Level  
   (9 วิชาสามัญ) 
   ในวันที่ 18 - 19 มีนาคม 
    2566 เท่านั้น 
 

2. คณิตศาสตร์ 1 20 % 
3. ภาษาอังกฤษ  20 % 
4. ภาษาไทย  10 % 
5. สังคมศึกษา  10 % 

TPAT 1 (วิชาเฉพาะ 
กสพท)  30% 
จัดสอบโดย กสพท ใน
วันที่ 17 ธันวาคม 2565 
วันเดียว เท่านั้น  

1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถใน 
     การจับใจความ คิดวิเคราะห์สังเคราะห ์เชื่อมโยง  
     ความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม 

- ใช้คะแนนที่สอบในวนัที่ 17 
   ธันวาคม 2565 เท่านั้น 
 
 

 
 

https://ptwebmail.mahidol.ac.th/owa/redir.aspx?C=9pgmtwCnvkumGTueqoEGtO17FFa7qtMIKVcsI9BCb9SOQ9dIeYXJusgEUdBBMk2c4YRz3Ed-67Q.&URL=http%3a%2f%2fwww.pharmacy.msu.ac.th
https://ptwebmail.mahidol.ac.th/owa/redir.aspx?C=i9SVH0zBpfAaLTij4LB5x9fcj4DHG4cBlfDFsVoglHlKxGE9CrrUCA..&URL=http%3a%2f%2fpharm.buu.ac.th
http://www.hcu/
http://pharmacy.payap.ac.th/index.php
http://www.phar/
http://www.pcm.ac.th/
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(หน้าท่ี 7 จาก 8) 

5.  กระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  มีดังนี ้
5.1   ผู้มีคุณสมบัติตามที่ กสพท ก าหนด ในข้อ 1 และ ข้อ 4  
5.2   ทปอ.จะน าคะแนนสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ที่จัดสอบโดย กสพท รวมกับคะแนนสอบ A-Level (9 วิชา

สามัญ) ที่จัดสอบโดย ทปอ. ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 4 ของประกาศฉบับนี้มาประมวลผลเพื่อจัดเรียงล าดับ
คะแนนของผู้สมัคร และจะประมวลผลการจัดล าดับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพของแต่ละสาขาวิชา  

5.3   ผู้ได้รับคัดเลือกฯ ตามข้อ 5.2 จะต้องด าเนินการตามที่แต่ละสถาบันก าหนด 
5.4  กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเข้าระบบ TCAS66 ในวันที่ 5 มิถุนายน 

2566  
5.5  ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการคัดเลือก ที่มีลักษณะตามข้อ 5.5.1-5.5.5 ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก ถึงแม้ว่าจะ

ได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษาของสถาบัน
นั้นๆ หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
5.5.1 ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

5.5.2 ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล 
5.5.3 เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงกับที่น าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้สมัคร (upload) ในตอนสมัคร    
5.5.4 ปฏิบัติไม่ครบขั้นตอนตามที่ก าหนด  
5.5.5 กรณีไม่สมควรอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 5.5.1-5.5.4 ซึ่งคณะกรรมการอ านวยการ กสพท จะพิจารณาเป็น

รายๆ ไป 
 

6.  หลักเกณฑ์ทั่วไป  
6.1  หากมีผู้ร้องเรียนเรื่องการตรวจข้อสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ขอสงวนสิทธิ์จะให้ตรวจสอบเฉพาะ

กระดาษค าตอบของผู้ร้องเรียนคนนั้นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ดูข้อสอบและเฉลย รวมทั้งไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือ
ถ่ายส าเนากระดาษค าตอบ  

6.2  กสพท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้สิทธิ์การสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) สอบสัมภาษณ์และตรวจ
สุขภาพ หากพบว่าเป็นผู้กระท าผิดหรือร่วมกระท าความผิดในการทุจริตใดๆ หรือปลอมแปลงเอกสาร หรือความผิด
อื่นๆ เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ  ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

6.3  ในกรณทีี่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพแล้ว ผู้สมัครต้องด าเนินการตามที่สถาบัน
ก าหนด หากไม่ด าเนินการจะถือว่าไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง (TCAS66) รอบที่ 3 ใน
สาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก 

6.4    ในกรณทีี่ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในรอบที่ 1 (Portfolio) หรือรอบที่  2 (Quota)  ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ได้ยืนยัน
สิทธิ์ผ่าน ระบบ TCAS66 ของ ทปอ.แล้ว  สถาบัน จะส่งชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนของ
บุคคลนั้นไปยัง ทปอ. เพื่อคัดชื่อออกจากการสมัครรอบที่ 3 ที่สมัครในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาของรัฐ ใน
ระบบ TCAS66 รอบที่ 3 ของ ทปอ. ดังนี้ 

 



 

การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผูก้ระท าจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

 

(หน้าท่ี 8 จาก 8) 

6.4.1  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ส าหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
6.4.2  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ส าหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
6.4.3  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ส าหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ทั้งนี้หมายรวมถึงผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS66 ของ ทปอ.ในรอบที่ 1 

และหรือรอบที่ 2 ในกรณีเลือกที่สาขาเดิม  
6.5    ในกรณีอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้ถือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของ ทปอ. โดยทาง กสพท ขอ

สงวนสิทธิ์ให้คณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาเสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
กสพท ตัดสิน รวมถึงในกรณีที่มีปัญหาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอ านวยการ กสพท 
ถือเป็นที่สิ้นสุด  

 
 

7.  ข้อมูลคะแนนในการคัดเลือกของ กสพท 
ผู้ที่มีความประสงค์จะทราบคะแนนสูงสุด - ต่ าสุด ของผู้ที่รับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2564 และ 2565 โดยการ
คัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยของแต่ละสถาบัน ดูรายละเอียดได้ที่ www9.si.mahidol.ac.th 

 
                 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน 
 
   

          ประกาศ ณ วันที่  2  สงิหาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
       
                                                                                                                                            (รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์) 
                                                                           เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย     


